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НАКАЗ

26.02.2021 смтБрацлав № 40

Про запровадження дистанційної
форми навчання в школі

На виконання вимог підпункту 1.2 протоколу № 6 позачергового 
засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій від 24 лютого 2021 року,

НАКАЗУЮ:
1. Перевести учнів 5-11 класів на дистанційну форму навчання з 01 березня 
2021 року.
2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Тарасовій В.П.:
2.1. Надати педагогічним працівникам методичну допомогу щодо організації
освітнього процесу за допомогою технологій дистанційного навчання згідно з 
розкладом занять, затвердженого 05.01.2021 року та розкладом дзвінків, 
затвердженого позачерговим засіданням педагогічної ради 26 лютого 2021 
року. Додаток 1.
2.2.Організувати та здійснювати контроль за виконанням освітніх програм.
3. Вчителям-предметникам:
3.1. Виконувати навчальні програми згідно із затвердженим розкладом уроків 
та дзвінків.
3.2. Використовувати хмарні сервісів G Suite for Education під час здійснення 
дистанційного навчання.
3.3. Фіксувати в класних журналах проведені уроки згідно з Інструкцією 
ведення журналів, вказавши форму роботи.
3.4. Дотримуватися вимог щодо організації роботи з технічними засобами 
навчання згідно з новим Санітарним регламентом для закладів загальної 
середньої освіти під час здійснення дистанційного навчання.
3.5. Контролювати виконання учнями завдань.
4. Класним керівникам:
4.1. Провести роботу з батьками учнів стосовно переведення школи на 
дистанційну форму навчання з 01 березня 2021 року.



4.2. Здійснювати зворотній зв'язок між усіма учасниками освітнього процесу 
щодо організації навчання за допомогою технологій дистанційного навчання 
в телефонному та онлайн - режимах.
4.4. Контролювати відвідування учнями занять.
4.5. Провести позаплановий інструктаж з техніки безпеки у весняний період,
врахувавши необхідність суворого дотримання заходів щодо попередження 
розповсюдження захворюваності на респіраторне захворювання 
коронавірусною хворобою COVID-19. 26.02.2021р.
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора 
з навчально-виховної роботи Тарасову Вал

В. о. директор спеціалізованої школи
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спеціалізов ої ніколи 

1р. № 40 
С. Дубова

Розклад дзвінків на період дистанційного навчання

для учнів 5-11 класів

1-й урок 08:30-09:15

Перерва 09:15-09:25

2-й урок 09:25-10:10

Перерва

3-й урок

10:10-10:20

10:20-11:05

Перерва

4-й урок

11:05-11:25

11:25-12:10

Перерва 12:10-12:20

5-й урок 12:20-13:05

Перерва 13:05-13:15

6-й урок 13:15-14:00

Перерва 14:00-14:10

7-й урок 14:10-14:55


